
Felhívás 

a szabadság közös építésére 

Ha a rendszerváltáskor fellebbent volna előttünk a jövő függönye és egy pillanatra rálátunk 
2012 első heteire, a gazdasági leminősítésekre, Európa elleni szabadságharcunkra, a jobb és 
baloldali tüntetésekre, ha elvonultak volna előttünk a munkanélküliek, a közmunkások és a 
szegények tömegei, akkor azért visszarettentünk volna magunktól. Aztán persze csináltunk 
volna mindent ugyanúgy, ahogyan történt, mert se külső, se belső erő nem volt, ami ebből a 
sodródásból kiemelt volna minket. Nem bizonyítottuk be, hogy meg tudnánk magunkat ha-
ladni, hogy képesek vagyunk egy társadalmi célt közösen elfogadni, azzal azonosulni, azért 
dolgozni, és ezáltal parányit is jobbá válni annál, mint amilyenné a sok kis egyéni önzés ma-
gától formál minket.  

Pedig erre lenne szükség – ez a felhívás erre próbál ösztönözni. 

Az elmúlt 22 évben a mindennapi életet minősítő legfőbb mutatók mindegyike romlott. 
Drámaian nőtt az államadóság is, a munkanélküliség is, a szegénység is, nincs egyetlen ipari, 
vagy mezőgazdasági ágazat, de olyan humán szolgáltatási rendszer sem, mely ne gyengél-
kedne legalább annyira, mint az intézményeiket fenntartani képtelen önkormányzatok. A 
társadalmi egyenlőtlenségek áthidalhatatlan szakadékokká mélyültek, telítődtek rasszista 
indulatokkal, a nemzet szűklátókörűen megosztottá vált és acsarog egymásra. 

Ám figyelmünket nem arra kellene fordítani, hogy mekkora bajban vagyunk, mert úgyis tud-
ja mindenki, hanem arra, hogy mik a legfontosabb társadalmi okai ennek a vergődésnek, 
miért jutottunk ide és hogyan léphetnénk ki ebből az állapotból. 

Így jöttünk 

Nem az előző kormányzati ciklus nyolc évében kerültünk bajba, de nem is a jelenlegi másfél 
évben – hiába próbálják ezt belénk sulykolni az ellentétes oldalak hívei. Az elmúlt 22 évből 
tízben jobboldali kormány állt az ország élén és 12-ben baloldali. Annak elfogadásához, hogy 
minden, ami rossz az a 10 évben, avagy csakis a másik 12-ben történt, és minden jó az a má-
sik felében, ehhez azért vaknak kell lenni. 

A történelmünk ellentmondásait zavarkeltések nélkül is nehéz felfejteni, de a tisztánlátást 
végképp megakadályozzák a különböző politikai kurzusok demagóg torzításai. A gyűlölködés 
magvait ők vetették el, és bár azok kétségtelenül kiváló talajra találtak, de azért a politikusok 
bűne óriási. A felelősség leszűkítése egyetlen személyre, vagy pártra hazug félrevezetés, 
torzító leegyszerűsítés, csak arra jó, hogy az egyik pártnak és a mindig hibát hibára halmozó 
kormányának a szidalmazásával a másik fél megnyerje a választókat, majd a következő vá-
lasztásokat, és elkezdje elölről, fordított felállásban ezt a primitív játékot.   

A történelmünk sokkal régebben kisiklott, mint ahogyan ezek a rövidtávú és alantas történe-
lemhamisítások mutatni próbálják. Mi nem vívtuk meg a magunk forradalmát, és más mó-
don sem építettük fel a nemzetet, nem dolgoztuk ki a közös jövőnket. 1848-nak a nemzetkö-
zi összefogással való sárba tiprását mind a mai napig nem hevertük ki. Az eget-földet renge-
tő elszánás, a közös ébredés friss ereje enyhített volna az ország már akkor is fennálló évszá-
zadosnál nagyobb leszakadtságán. 
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Az álszent, semmilyen igazságot nem képviselő, egyszerre elnyomóként gyűlölt és fejlet-
tebbként tisztelt Habsburg-birodalomban modernizálódtunk, szükségszerűen gyengén és 
felemásan. A trianoni szétszabdalás utáni szűk térben, a nehézkesen zajló árvalányhajas 
rendeződés megint nem a magunkra találás ideje volt. 1945 után a koalíciós évek nagy lehe-
tőségét ismét kettétörte a kommunista hatalomátvétel, ahogyan 1956 éppen csak felvillanó 
reményeit is vérbe fojtották a szovjet tankok. 

A kádárizmus pedig visszatért a monarchiából örökölt felemássághoz, úgy próbálta megte-
remteni a lehető legjobb barakkot a fegyverekkel őrzött táborban, hogy minden problémát 
elfojtott, minden ellentétet letagadott, mindent kompromisszumokkal oldott meg. Mindent. 
Illyés Gyula az Egy mondat a zsarnokságról című, a Rákosi-korszakban írott verséhez hason-
lóan megírhatta volna Kádár idején, hogy ahol megalkuvás van, „ott van jelenvalóan minde-
nekben, ahogy régen istened sem”, ott van „az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mo-
solyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget”.  

Illyés verse a diktatúrák természetén túl azt is érzékelteti, hogy a társdalom testében min-
den összefügg mindennel. Nem csak a vezetők, a zászlók, a kenetteljes ünnepi beszédek, 
nemcsak a bebiflázott ideológiai maszlagok határozzák meg egy ország életét és teljesítőké-
pességét, hanem a szülő-gyerek, a tanár-diák, az orvos-beteg, a főnök-beosztott viszony 
apró részletei, a kicsiny lopás, adócsalások, szemétlerakások megbocsájthatósága, a min-
dennapi gesztusok és szokások kibogozhatatlan szövevénye. 

A kádárizmus Svejk és Noszthy fiú mindenki által hallgatólagosan eltűrt hazugságaihoz iga-
zodott. Nem azért, mert gonoszak voltak az elvtársak, hanem azért, mert ilyen viszonyokat 
rajzolt ki az ország, és ők ebbe ügyesen beleültek. Ez ment három és fél évtizedig: ha te nem 
hozod szóba a politikai elnyomást, én is eltűröm a te kis szélhámosságaidat. A politikai 
okokból odatett munkáskáder tanácselnök, azért, hogy elviseljék az alkalmatlanságát, úgy 
tett, mintha nem venné észre, hogy az iskolaigazgató lerázza a szülők jogos panaszait, a kör-
zeti orvos csak a rendelési idő felében foglalkozik a betegekkel, a városgazdálkodás üzem-
szerűen ellopja a felhasznált anyag felét. S mivel mindenki függött a hatalomtól, – hiszen az 
„önálló” kisiparost is másodpercek alatt elsöpörték, ha úgy tartotta kedvük, – így mindenki 
meghúzta magát, és ügyeskedett a megengedett határok között. 

Az össznépi korrupció persze azt is lehetővé tette, hogy ha valakit mégis veszélyesnek talál-
tak, akkor hirtelen észrevegyék a mindenki mástól eltűrt kis simlisségeit és kinyírják. Ezt sok-
szor megtették. Az atyáskodó engedékenység egy pillanat alatt bolsevik szigorra váltott, 
nádszálként tört ketté karriereket, tett tönkre embereket, hogy aztán folytatódjon a bűbájos 
operett, mintha mi sem történt volna. És ezzel tökéletesen tisztában volt mindenki. Illetve 
tisztában van ma is. A legtöbben nem tudnák leírni az összekacsintások szociológiai mátrixát, 
de kétségük nem fér hozzá, hogy a főkutyák kegyei nélkül semmire nem jutnak. 

Ebben a viszonyrendszerben alakítottuk volna ki karakterisztikus önmagunkat?! Nemzeti 
arcunkat? Öntudatunkat? Méltóságunkat? Ugyan már! 

Mindezt azonban nem azért kell tisztázni, hogy a régi idők szereplőin járassuk a nyelvünket, 
szabadjára engedjük igazságtevő indulatainkat, és rázzuk az öklünket, hanem azért, hogy 
tudomásul vegyük: a szokások bennünk vannak, azokban is, akik akkor még nem is éltek. A 
bürokratikusan egyben tartott monarchia dzsentri hamissága azokban is ott bujkált, akik 
ellene harcoltak és kemény munkával a proletárdiktatúra bürokráciájaként építették fel 
majdnem ugyanazt. A monarchia arisztokratáinak, Horthy katonatisztjeinek, a szocialista 
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elvtársaknak a vadászatai ugyanazon forgatókönyvek alapján zajlottak, ugyanolyan italokkal 
szolgálta ki őket ugyanaz a személyzet, ugyanazokban a vadászkastélyokban, és az összes 
forgatókönyvet nem egyedül Kádár János írta és nem ő játszotta el az összes szerepet. Ma 
sem egyedül szervezi ugyanezeket Semjén Zsolt. 

Így jöttünk, ilyenek vagyunk, a zsigereinkben hordunk olyan feudális szokásokat, amelyek 
visszahúznak, elbutítanak, önpusztító és meddő harcokba kergetnek.  

Magunkra maradtunk a szabadságunkkal 

Ebből formálódott ki a rendszerváltás utáni politika tömény sikertelensége. 

Nem kezdtük el szisztematikus elemzőmunkával feltárni nyomorúságunk okait, a múlt képte-
len visszásságait, mindezek tanulságainak felhasználásával komolyan kidolgozni a messze 
jövendőt, így pedig szükségszerűen csak ez a semmi türemkedhetett ki a töredezett múltból.  

Szakadék tátong jelszavaink és a valóság között. Ezerszer elszavaljuk, s joggal a mennybe 
menesztjük Kölcsey szavait: „Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort: Hass, alkoss, 
gyarapíts: s a haza fényre derűl!” De meg sem fordul a fejünkben, hogy kövessük is a taná-
csát. 

Hogyan is gondoltuk ezt az egész úgynevezett rendszerváltást?! A korábban sem kiforrott 
társadalmi rétegek körvonalai teljesen elmosódtak a Moszkvából irányított durva beavatko-
zások hatására, amelyek egybeestek az őrült tempójú iparosítással, a mezőgazdaság gépesí-
tésével, a modern tömegkereskedelem és fogyasztás általánossá válásával. Minden átala-
kult, nem maradt a társadalomnak egyetlen porcikája sem érintetlenül. Aztán a szocialista 
hiánygazdaságnak és a posztmodern fogyasztói társadalomnak valamiféle felismerhetetlen 
elegye nevében Szűrös Mátyás kikiáltotta a köztársaságot, és azt gondoltuk, hogy ettől min-
den megoldódik, itt van már a Kánaán, karnyújtásnyira. Holott se tőkeerős gazdasági réteg 
nem létezett, se a fejlett demokráciák magas minőségi követelményeihez hozzászokott szel-
lemi elit nem volt, és érett formájában ma sincs az országban. Ahogy részleteiben kidolgo-
zott, szimbólumokban is megjelenő, a közös mindennapokra is vonatkozó jól artikulált nem-
zeti célok sem fogalmazódtak meg se akkor, se azóta. 

„A régió egyetlen országában sem arról volt szó, hogy a népesség megelégelte volna a szov-
jet diktatúrát, demokráciát akart volna helyette, harcolt volna érte, kidolgozta volna a hata-
lom megragadásának metódusát, elsöpörte volna a régi rendet, hogy felépítsen egy gondo-
san megtervezett másikat, egyszóval forradalmat csinált volna, hanem arról, hogy a mérhe-
tetlenül nagy szovjet birodalom, a saját gazdasági és katonai működésképtelenségétől ösz-
szeomlott, s magával rántotta a régió hiánygazdálkodáshoz, azaz túlélési stratégiákhoz 
edződött népeit. Mindenféle gazdálkodási terv, új életstratégia vagy új túlélési taktika nélkül 
maradtak magukra a szabadságukkal.” 1 írja Nádas Péter.  

Két megkopott nemzetfelfogás ellentétében és kilátástalanságában vergődünk. Trianon után 
végképp erőtlenné vált arisztokráciával, és király nélkül játszottunk egy sértődötten a múlt 
dicsőségén merengő arisztokratikus királyságot. A húszas évekből táplálkozó eszmei töredé-
kek állnak az egyik oldalon, és az ez ellen fellépő baloldali világfelfogások csökevényei alkot-
ják a másik oldalt. Az ezüst étkészlet és a bunkócska perlekedésének diszkrét bája. A har-
mincas évek rossz utánérzése, melyek gyökerei jóval régebbre, legalábbis a XIX. századba 



 4 

nyúlnak, a kiegyezés védőbástyáiba kapaszkodó, már akkor idejétmúlt dzsentri-nemesi esz-
ményekbe, valamint ugyanennek a kornak naiv marxista és anarchista ideáiba. 

A XIX. század e problematikus eszmekötegeinek XX. századi vézna reinkarnációival araszo-
lunk a XXI. században, úgy, hogy se arisztokráciánk, se kialakult középosztályunk nem volt, 
továbbá a kádárizmus felhígulásának és az újonnan mindent felforgató globalizációnak a 
következtében munkásosztályunk, hagyományaival együtt polgárosodó gazdálkodó paraszt-
ságunk sincs. Konzervatív erők nélküli konzervativizmus és a baloldali osztály nélküli szocia-
lizmus játssza el, hogy szemben áll egymással. Nem testesülnek meg hús-vér emberek soka-
ságának mentalitásában az ideológiai irányok, így nem is a mai társadalmi helyzettől függ, 
hogy ki hova állt, amikor választani kellett, hanem családi legendáriumok, vagy közönséges 
véletlenek döntötték azt el. Nem rétegérdekektől éltetett eleven erők mozgatják a folyama-
tokat, csak hatalomra törő csoportosulások mutogatnak egymásnak eszmei síkon fityiszeket. 

Nincs modern nemzettudatunk, de olyan különösen nincs, amely képes lenne alakítani a 
mindennapi életet, amely érdemben befolyásolná a magyar társadalombiztosítottnak és az 
ő egészségügyi rendszerének alakulását, vagy az iskola és a társadalom, a kulturális élet és a 
nagyközönség, a jogalkotás és a nép viszonyait. Hihetetlennek tűnik, de még a médiának 
sincsen sok köze a fogyasztóihoz, pedig az aztán igazán tőlük függene, gondolnánk, de nem 
így van, mert egyrészt a politikától, másrészt a hirdetőitől függ, s csak e kettőhöz való viszo-
nyának a szempontjából törődik a nézettségi adatokkal. Márpedig a néző és a nézettségi 
mutató nem ugyanaz, az egyiket csak jó műsorral lehetne megnyerni, míg a másik silány 
szenzációhajhászással is befolyásolható. Ezért közvélemény-kutatással felmérik a tömeges 
igényeket, és ehhez alkalmazkodnak felszínesen, szinte mechanikusan. S mivel a legáltaláno-
sabb igény többnyire a legalantasabb is, így egy folytonosan lefelé tartó spirálban kergeti 
egymást a valós kínálat és a vélt igény. De még a nézőivel, hallgatóival, olvasóival az utcán 
közvetlen személyes kapcsolatban lévő helyi média sem hozott létre valóságos demokratikus 
nyilvánosságot, – szórványos kivételtől eltekintve, – ami azért döbbenetes tény. 

Joggal írja Enyedi Nagy Mihály: „Más pártokon is csodálkozhatnánk, de azon végképp, hogy 
magát baloldalinak nevező politikai párt húsz helyi hatalomban töltött éve alatt egyetlen 
általa vezetett megyei nagyvárosban sem tett kísérletet a helyi nyilvánossági eszközök való-
ságos demokratizálására. Arra, hogy ezek segítségével a széthulló helyi társadalmakból mű-
ködő, öntudatos politikai közösségeket formáljon. ... a lakosság mindenütt elfogadta termé-
szetesnek, az újság, a tv, a honlap nem az övé, hanem a mindenkori polgármester és pártja 
szabad prédája, noha közpénzből működik”2. 

Minden elv, eszme, magasabb rendű közösségi erkölcsi szabály csak emelkedett ünnepi hi-
vatkozás, mutogatható szép díszlet, szentimentális üresség, de nem életalakító erő. Csak az 
operett romantika, a cigányzenés sírva vigadás és lagzilajcsis idétlenkedés az igazi. 

Mire építettünk, mire számítottunk, tulajdonképpen hogyan is gondoltuk? 

Evidenciának tartottuk, hogy ha a társadalom működésében bizonyos elvek érvényesülnek, 
akkor az szükségszerűen és szinte automatikusan emelkedő pályára áll, s a fél-periférikus 
elmaradottság fokozatosan megszűnik. Azt hittük, hogy a szabad választások majd egészsé-
ges versenyt teremtenek és az országnak előnyösebb programot kínáló pártok kerülnek ha-
talomra, amelyek érdekeltek is e hasznos program megvalósításában, hiszen akkor legköze-
lebb is győznek. Nem így történt. Nem javult a színvonal, hanem romlott. Ma találunk olyan 
vezetőket egy-egy ágazat élén, amilyeneket se az Antall- se a Horn-kormány nem tűrt volna 
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el. Feltételeztük, hogy a piac korlátozás nélküli szabadsága páratlan gazdasági fejlődést hoz 
majd. Erre kitérni sem érdemes, olyan nyilvánvaló, hogy nem így történt. Úgy gondoltuk, 
hogy a jogi egyenlőség, a mindenki számára hozzáférhető közoktatás garantálja majd az 
esélyegyenlőséget. Ezt sem szükséges bizonygatni, a mindig is csak halvány nyomaiban léte-
ző esélyegyenlőségtől határozottan és nagy sebességgel távolodunk. 

„Ha szabadság van, a gátak leomlanak, a folyamatok spontán módon lefutnak és rendeződ-
nek. Nos, nem hiszem. Szabadság van, a gátak leomlottak, a folyamatok spontán módon 
lefutnak és rosszul rendeződnek.”3 Poszler György a kultúra pártállam utáni helyzetére írta e 
sorokat, de a megállapítás általánosan is igaz. Ez történt az elmúlt két évtizedben, igen, a 
folyamatok többsége rosszul rendeződött. De ez a felismerés nem született meg. Felfogha-
tatlan, hogy mind a szocialista, mind a liberális értelmiség könnyedén átsiklott a történteken 
és nem kezdődött meg a múlt bajainak alapos feltárása. A baloldaliak önfeledten szidják az 
orbánokráciát, és azt, hogy eddig is rossz volt, azt egyetlen egy pillanat alatt elfelejtették. 

Be kellene látni végre, egyszer azt, hogy a jó társadalomszervezési elvek létezése önmagá-
ban nem váltja meg az életet, bár ettől a demokrácia fő elvei a fejlődés feltételeit alkotják, 
de akkor sem a piacgazdaság maga, a többpártrendszer maga, a demokratikus jogrend maga 
viszi előre a nemzetet, hanem a benne élő emberek akarata, műveltsége és összefogása. 
Másodszor azt, hogy azzal a középszerű erőfeszítéssel, amit a szocializmusban megszoktunk, 
olyan fajta mellébeszélésekkel, kibúvókkal és a szüntelen kompromisszum kereséssel nem 
fogjuk tudni megoldani a helyzetünket, sőt menthetetlenül csúszunk a Balkán felé.  

A ló másik fele 

Elkezdődtek az irgalmatlan tempójú változtatások, és ezzel együtt a hasonlóan heves csaló-
dásaink is. Döbbenten kellett látnunk, hogy a ló egyik feléről átestünk a másikra. Az egyik 
rosszból egyetlen pillanat alatt átváltottunk az ellenkező előjelű rosszra. Eddig mindenféle 
gazdasági, hivatali, szakmai érdekcsoport közötti óvatos lavírozásban apadt el a cselekvőké-
pesség, ez az új hatalom viszont mindent elsöpör az útból, nem figyel se hagyományra, se 
szakmai hozzáértésre, se európai elvekre. Gondolkodás és párbeszéd nélkül kapkod, felfor-
gatva mindent: az Alkotmányt, a bíróságok működését, a médiát, az egyházi rendszert, a 
munka világát, az önkormányzatiságot, az oktatást, a társadalombiztosítás másfél évszáza-
dos elveit. 

Egyetlen kicsi munkahelyi csoport, vagy iskolai osztály, de még egy család életét sem lehet 
eredményesen, az egyik pillanatról a másikra, az érintettekkel való egyezkedés nélkül így 
felborítani. Ebből néhány fős közösségekben is iszonyatos zavarok keletkeznek. Egy ország 
intézményrendszerét, szokásait, milliónyi szállal átszőtt működési módját képtelenség azon-
nali hatállyal, a hagyományoktól eltérő, nyers, új törvényekkel átszabni. Ilyen nincs, egy bel-
ső összetartó erővel rendelkező nemzet alkotmányát nem lehet átírni és átnevezni egyezte-
tések nélkül néhány hónap alatt. Képzeljük el ugyanezt az  Egyesült Államokban, vagy Fran-
ciaországban. 

Ám nem csak a törvényalkotás módja, hanem minden az ellenkezőjére váltott. Átmenet nél-
kül, szélsebesen a másik végletbe. A rendszerváltás után a lovak közé dobtuk a gyeplőt és 
mindent a szabad piacgazdaságra bíztunk, most pedig az állam által vezérelt gazdaság kon-
cepcióját próbáljuk ráerőltetni a valóságra. Eddig a bankok paradicsomát kínálta a kormány 
a pénztőkének, most szembe megyünk a Magyar Nemzeti Bankkal is, de a világ összes bank-
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jával is. Eddig könnyedén alakíthatott bárki egyházat, most nagy múltú, igaz gyülekezetektől 
is elvették az egyházi címet és az ezzel járó jogokat. Az előző kormányok megszűntették a 
buktatást az általános iskola alsó osztályában, most visszaállítják. És így tovább… 

Egy rossz megoldásnak az ellenkezője nem feltétlenül jó. Ha valaki nem kapja meg a szüksé-
ges gyógyszerét, akkor nem tesz jót, ha egyszer csak túlgyógyszerezik, ahogyan az egyik rossz 
gyógyszert nem szerencsés felváltani egy másik rossz gyógyszerrel. Az egyéni félénkség sem 
hasznos, de az sem előnyös az egyén számára, ha mindenkit gondolkodás nélkül letámad. 

S talán a legkeservesebb váltás az, hogy az MSZP vezette kormányok büszkén fenntartották, 
de formálisan működtették a demokrácia intézményeit, a Fidesz kormánya ezt nem úgy vál-
toztatta meg, hogy komolyan venné a fórumokat, hanem úgy, hogy a formális együttműkö-
dést is felszámolta. Az MSZP nyájasan megkérdezte a szakszervezetek és civil szervezetek 
véleményét számos kérdésben, de még ritka kivételként sem valósította meg a javaslatokat, 
most a Fidesz meg sem kérdezi. Ez az egyik rákfenéje az egész magyar közéletnek, mert még 
az sem lenne demokrácia, ha néhány magát fontosnak kikiáltó civil szervezet véleményének, 
vagy kezdeményezésének teret adna a hatalom. Nem ez kevés lenne. Az intézményeket – a 
pártoktól a tudományos akadémián át az iskolákig mindent – át kellene, hogy járja a részle-
teiben kimunkált, sokoldalúan elfogadott közös bölcsesség. Ez ebben az országban soha nem 
fordult elő. És eldönthetetlen, hogy mi a rosszabb, az álszent látszategyeztetés és erre való 
hivatkozással „a demokrácia nevű feladat” kipipálása, vagy a demokrácia leplezetlen semmi-
bevétele. 

A társadalmi ügyek végtelen sorozatára tekinthetnénk ilyen mélyről fakadó tanácstalanság-
gal: a két rossz közül melyiket utáljuk hajszálnyival jobban?  

A külpolitikánkban eddig úgy tettünk, mintha sokkal kisebbek lennénk a valóságosnál, aláza-
tosan közeledtünk az Unióhoz, a szomszédos országokhoz, és olyan világhatalmakhoz, mint 
az IMF. Az Orbán-kormány ezzel szemben úgy tesz, mintha legalábbis Oroszország méretűek 
lennénk. Holott meg kellene tanulnunk végre saját magunk lenni méretben is, lélekben is. 
Pontosan írja Dr. Mikósdi György: „Országunknak csak akkor van esélye arra, hogy tiszteljék 
a világban és főleg Európában, ha megpróbálunk azok lenni, akik vagyunk, nem többek vagy 
kevesebbek, hanem csak éppen akkorák, amennyit a nagy nemzetközi patikamérlegen való-
jában nyomunk.”4 

S, ha van valami, ami a jelképévé válhatna a szükséges változásoknak, akkor ez a „patikamér-
leg”. Mert azt jelzi, hogy nem lehet ajtóstul rontani a házba, nem szabad végletesen felfor-
gatni a viszonyokat. Ez a világ megy a maga kialakult útján, akár tetszik ez nekünk, akár nem, 
akár hőzöngünk ellene, akár nem. Ebben kell aprólékos munkával kialakítani a magunk lehe-
tő legjobb helyzetét. Ám a politika eddig e cél elérését következetesen akadályozta, talán 
egyedül a Bajnai kormány nem, de az összes többi már azzal is sokat ártott, hogy folyamato-
san úgy tett, mintha mindig mindenben világosan látná az egyedül lehetséges, „A kiváló” 
megoldást. Holott a társadalmi döntések nagy része nem olyan jellegű feladvány, mint a 
matematikai képlet, amelynek egyetlen jó megoldása van. Egyáltalán nem ilyen, sőt a leg-
több problémának nincs egyedül üdvözítő, tökéletes megoldása. Általában különböző lépé-
sek lehetségesek, amelyek mindegyikének van előnye is, hátránya is. Azt kell megtalálni, 
amelyiknek az adott helyzetben a legtöbb a haszna és a legkevesebb kára van, és tudomásul 
venni, hogy ennek is van hátulütője, ez sem a mindent megoldó varázsszer. A hasznosulása 
pedig pontosan a részletektől függ, amihez nélkülözhetetlenül fontos a tárgyilagosság és az 
aprólékos elemzés, minden adag és arány ellenőrzése patikamérlegen. 
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A politika azonban éppen ezt gyűlöli, mint az ördög a tömjénfüstöt. Menekül tőle, mert neki 
arra van szüksége, hogy ő világítsa meg az utat. Az illetékes elvtárs mindenre rögtön tudja a 
választ. A pártok a világot és a tennivalókat jelszavakban akarják kifejezni, és mindenre adni 
egy üdvözítő, a nemzet boldogulását egyedül garantálni képes jó megoldást, ami az ő olda-
luk megoldása, és persze ezzel együtt a sárba taposni a nyomorba döntő, csak az ő mocskos 
érdekeiket szolgáló, rossz programot, ami a másik oldalé. 

Holott ez a gondolkodás nyilvánvaló kelepcéje. Mértéktelenül agyzsibbasztó, de mégsem a 
népbutítással árt a legtöbbet az ellentétre kiélezett politika, hanem azzal, hogy a másik fél 
lejáratásáért folytatott harc során a demagóg szólamokból összetákolt társadalmi elméle-
tekbe annyira belelovalja magát, hogy mire hatalomra kerül, addigra maradéktalanul el is 
hiszi azokat. Eredetileg okos emberek mindent a híg pártelméletek szerint akarnak átalakí-
tani. Aztán dühödten veszik tudomásul, hogy a valóság nem igazodik az agyszüleményeik-
hez. Ilyenkor kezdenek kapkodni, néhány dologban korábbi önmaguknak ellentmondani, 
másokba pedig egyre vadabbul beleerőszakolni az „igazságukat”. 2011 őszétől nyilvánvalóan 
ezt tapasztaljuk. Aztán jönnek a tüntetések és az ellentüntetések, feltehetően nemsokára a 
nagy belső leszámolások is. A hatalom egyre görcsösebben harcol a saját árnyékával. 

A jelszó-szerű programok mindig csak egy irányt ismernek: „privatizáljunk!”, vagy éppen 
„államosítsunk!” – ha kő kövön nem marad, akkor is. A kórházakat adjuk vállalkozásba – 
hallottuk még két éve –, vegye át őket az elhíresült Hospinvest, ma viszont arról értesülünk, 
hogy nem egy magánvállalat, de még a megyei önkormányzatok sem elég jó gazdák, ezért 
mindent államosítani kell. Holott van, amit egy adott helyzetben és pillanatban privatizálni 
érdemes, van amit, akkor éppen visszaprivatizálni jó, de még sok egyéb megoldás is lehet-
séges lenne a társadalombiztosítás egész nagy rendszerének átalakításával. A célravezető 
megoldás megtalálása időtől, tértől és sok egyéb körülménytől függ, nem politikai varázs-
szavaktól. 

Demokráciadeficit 

Életre kellene segíteni a fejlett polgárt és az országát, de egyáltalán nem is sejtjük, hogy mit 
jelent ez. Azt, hogy közösen és mindenre kiterjedően, lelkileg is győzzük le a feudalizmust és 
alakítsuk ki a saját jogán társadalmat alkotó emberek erős szövetkezéseiből a nemzetet.  

Ma ezer szállal átszövik az életünket jogtalan alárendeltségek, méltánytalanságok, megalá-
zások. Számtalan munkahely van például a mezőgazdaságban és az építőiparban, ahol a fő-
nök és beosztott viszony, a higiéné tejes hiánya, a jogbizonytalanság sokkal jobban hasonlít 
a cseléd egykori feudális alárendeltségéhez, mint a modern jogállam kívánalmához. Minden-
felé igen általános a csendőr-pertu, az, hogy a magasabb pozícióban lévő, vagy az idősebb 
tegezheti és keresztnevén szólíthatja az alacsonyabb helyzetűt, de fordítva ez nem ildomos. 

Hankiss Elemér a nyolcvanas években kiválóan elemezte ezt a mindennapjainkat átszövő 
felemás rendszert Társadalmi csapdák című tanulmányában. A hazai viszonyok pontos elem-
zésével mutatta be azt, ahogyan az intézményes hatalommegoszlás szabályait, a jogszerűség 
követelményeit, a szakmai és a gazdasági szempontokat mind-mind felülírják a „főkutya” és 
az „alkutya” közötti személyes függelmi viszonyok. Óriási sikere volt, az egyik legnagyobb 
szociológiai bestseller-ré vált a magyar könyvtörténetben, kivétel nélkül mindenki egyetér-
tett a „diagnózissal”. Óvatos elkendőzésekkel, de a lényegét tekintve még az elvtársak sem 
cáfolták a kór- és korképet. Ez a legnagyobb probléma, bizony, – volt az egybehangzó véle-
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mény –, Magyarországon az üzem, az iroda, a kórház, a könyvtár helyzetét sokkal inkább az 
határozza meg, hogy az igazgató milyen viszonyban van a járási pártbizottság titkárával, mint 
az, hogy milyen munka folyik az intézményében. De nem változott az égadta világon semmi, 
ahogyan sok egyéb kiváló állapotrajztól sem. 

És a sok közül ez az egyik legnagyobb probléma, látunk jelenségeket, kutatjuk, leírjuk, elha-
tározzuk, hogy mit kellene tenni, elfogadunk koncepciókat, és ennyi, vége, csak éppen a cse-
lekvésre nem fordítunk figyelmet, így az égadta világon nem változik semmi. Persze nem is 
feltételezhető, hogy megjelenik egy jó könyv, azt elolvassák néhány tízezren, és rögvest 
másképpen kezdenek el viselkedni. Ám hogyha ez a diagnózis beépült volna a pedagógus, az 
orvos, a köztisztviselő képzésbe és továbbképzésbe, ha tág körben és sokat foglalkoztunk 
volna azzal, hogy az emberi viszonyokban mit jelent a feudalizmus, hogy ki-ki a maga helyén 
miért és mit tehet ellene, akkor valami mozdult volna. Semmi ilyesmi nem történt, sőt hatá-
rozottan visszafordultunk a feudalizmus felé, mert a szocializmusban az egyszerű ember 
mégiscsak a proletáriátust, vagyis az „uralkodó osztályt” képviselte, s bár ez is hazugság volt, 
azért a mély magyar felemásság jegyében némileg mégiscsak emberszámba kellett venni. De 
ma már fenntartások nélkül lenézhető, hiszen „akinek nincs semmije, az annyit is ér”. És úgy 
is lehet bánni vele. 

A saját jogán nemzetet alkotó polgár elsősorban nem a régi dicsőségünktől kapja erejét, 
hanem attól, hogy felelős és megkerülhetetlen alkotó tényezője a maga környezete alakítá-
sának, a ma az önkormányzatától elvett iskolájának és kórházának is. Nem az ország vezető-
jének az imádata teszi őt naggyá, hanem mindenkivel szemben megőrzött méltósága.  

Emellett a feudalizmus nem csak emberi kiszolgáltatottságot jelent, hanem a közösség fon-
tos ügyeinek az alávetettségét is. Azt, hogy a társadalmilag hasznos eljárás alkalmazását 
megakadályozza valamilyen nem odavaló elv, tekintélyi szempont, családi érdek, egyházi 
érzékenység, politikai számítás. Ahogyan a szocializmusban a pártérdekeknek akkor is érvé-
nyesülni kellett, ha ez katasztrofális gazdasági, vagy közösségi következményekkel járt. A 
demokráciában semmi nem lehet előbbre való a harmonikus közös, távlatilag is jó, rendezett 
élet céljánál – maga a demokrácia ideálja sem.    

Európa élre törése az emberi méltóság növekedésének és a szabadságra épülő szoros 
együttműködésnek a folyamata. A lentebb lévők egykori alávetettségéhez képest parányi 
lépésekkel növekedett a szakmai és polgári kompetencia, és ennek a birtokában léptek föl a 
vállalkozó szelleműek a szabadpiacon. Erre alapozva kezdődött meg a nem felülről irányí-
tott, hanem közösen működtetett társadalom szabályrendszerének a kidolgozása. 

Szabadság, egyéni méltóság, szakszerűség, a sokféle lakóhelyi és szakmai és vallási és érdek-
védelmi és kulturális autonómiák kidolgozása, végül mindennek a sok konfliktussal járó, ap-
rólékos összecsiszolása. Minél inkább tökéletesítette e demokratikus vívmányokat egy nem-
zet, ma annál gazdagabb és a tagjai annál harmonikusabban élvezhetik az élet javait. Nincs 
kivétel. Bármilyen összefüggésben hasonlítjuk Ugandát és Kanadát, vagy Bulgáriát és Svéd-
országot egymással, azt fogjuk találni, hogy minél zavartalanabb az igazságszolgáltatás, a 
sajtó, az egyházak, az egyetemek, a szakszervezetek (stb.) autonómiája, annál jobb az adott 
ország pénzügyi helyzete és magasabb a boldogságfoka. 

Ez a mély átalakulás sajnos nem zajlott le nálunk, ahogy a világ nagy részén sem. Eddig 
ugyan próbálgattuk különböző elemeit alkalmazni, nem is sikertelenül – emiatt a helyzetünk 
lényegesen jobb, mint ami általában a fejlődő országokban jellemző –, de az egész nem érett 
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eggyé. Mintha minden résztvevő társadalmi erő egymástól függetlenül munkálkodna merő-
ben eltérő részletekkel, a civil szervezetek és a művelődési házak a közösség építéssel, kiváló 
költőink a lélek kiformálásával, filozófusok és forradalmi kezdeményezések a méltóság erősí-
tésével, reform jogászok a szabadságfok növelésével, lelkes patrióták a nemzeti büszkesé-
günk ápolásával, valamint a bürokraták népes tábora a folyamatok szabályozásával. 

A nemes szándékok által gerjesztett folyam megtartott minket ebben a sajátosan reményteli 
állapotban. A történelmi katasztrófák ellenére sem zuhantunk – eddig – a félperifériánál 
lejjebb. Ahogyan a lottósorsoláskor a kihúzott számot tartalmazó labdát a fúvókából áradó 
levegő fenntartja és nem engedi visszaesni, de feljebb sem tudja juttatni, úgy lebegünk év-
századok óta a szegényebb keleti állapotok felett, de az érett demokráciák szintjénél sokkal 
lejjebb.  

A függetlenség hiánya, s különösen a sztálinizmus fojtogatása súlyos bajokat okozott, de a 
maradandó károk mellett mindennek volt némi átmeneti, csekélyke előnye is. Középszerű-
en, éppen csak valahogy, de azért elvoltunk, őszintén sajnálhattuk magunkat, s minden fele-
lősséget a történelemre kenhettünk, miközben a haladás és a művelődés erőfeszítéseivel 
ezen a lebegő szinten tartottuk magunkat. 

Most azonban mindez összeomlott. Külsőleg függetlenek, belsőleg demokratikusak és sza-
badok lettünk, nem foghatunk semmit a jelen történelmére. Szidhatjuk a mindent letaposó 
gonosz karvalytőkét, az élősködő bankrendszert, kinevezhetünk itthon is és külföldön is 
mindenféle felelősöket, de ez semmit nem változtat azon a tényen, hogy mi nem tudtunk 
megfelelni a mának. Az okok és a hibák keresése persze nem hiábavaló, ha olyan tanulságok 
származnak belőle, amelyeket alkalmazni is fogunk, de ha csak arra szolgál, hogy erkölcsi 
magasságokból szidalmazzuk a minket elnyomó igazságtalan világot, és felmentsük magun-
kat, akkor azzal nagyon rosszat teszünk, mert ártunk magunknak, mint mindenki, aki a bajo-
kért mindig csak másokat tesz felelőssé. 

A globális világban elvesztek azok a reményteli kis kibúvók, amelyeket mi többnyire kihasz-
náltunk. Nincsenek lokális piacok, ebből a szempontból nem adnak védelmet a helyi kultú-
rák, a történelmi mentségek. Valami világszínvonalú, vagy nem, „releváns”, vagy sem. Mi-
közben persze gyökerezhet a helyibe, de ebből vagy egyetemeset alkot, vagy otthon is csak 
korlátozottan lesz érdekes, mert a saját otthonában is kiszorítják őt a külföldről zubogó vi-
lágszínvonalak. 

A világpiacon, a világpolitikában és a világ kultúrájában kellene helytállnunk, és ez igencsak 
részlegesen sikerül. Benne ragadtunk az előző történelmi korok lélektani helyzeteiben, igaz-
ságtalanságainak ismételgetésében, miközben se a demokratikus képességeink, se az intéz-
ményrendszerünk nem elég fejlett. 

Az előző időszakban nem keveredtünk ki ebből a mentségekben megnyugvó állapotból, 
most viszont – a ló másik felén – lendülettel próbálnak egy hatékonyabb struktúrát kialakí-
tani, mindent felrázni és megváltoztatni, de sajnos nem a demokrácia, nem az autonómia 
kibontakoztatása által, hanem éppen ellenkezőleg, központosítással. 

Közös szellemi fejlődés 

Politikatörténetünkben régóta a rossz szélsőségeket váltogatjuk, a laza ráhagyatkozást a 
megváltoztathatatlannak látszó viszonyokra és a felülről vezényelt, radikális átalakítás akara-
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tosságát. De eddig képtelenek voltunk magát a demokráciát tudatos akarattal fejleszteni. Ne 
nyugodj bele a félmegoldásokba, próbáld meg a legjobbá tenni viszonyaidat! Ne csak felülről 
várj megoldásokat, amihez majd ügyesen igazodsz, hanem cselekedj, hass, alkoss, gyarapíts! 

A vezetéselmélet szinte teljes egésze arról szól, hogy a megengedő, vagy „laissez-faire” ve-
zetés alacsony teljesítménye, valamint a normákat felülről meghatározó autokrata vezetés 
által megkövetelt, de többnyire csak közepes szinten maradó teljesítmény között általában – 

a kivételekre persze itt nincs hely kitérni – a demokratikus vezetés a legeredményesebb, 
mert magát a csoportot segíti abban, hogy saját elégedettsége érdekében kihozza magából 
a legtöbbet: tehetséget, teljesítményt, sikert. 

De lehetséges-e hasonló elveket követni a politikában? Igen, és arra, hogy ez a járható út, 
nem egy példát mutat a nyugati országok történelme. Gondosan tanulmányozni kellene a 
közerkölcs változásának, a politikai és a gazdasági kibontakozásnak ezeket a kitüntetett 
pontjait a fejlett országok múltjában. Egyetlen kiragadott példa is talán sejtet valamit abból, 
hogy forradalom és fegyveres harc nélkül is végbemehet a demokratikus változás. 

Egy héttel a mi nemzeti nagy napunk után, 1848. március  22-én Koppenhágában 15.000 
ember vonult a parlament elé, hogy új minisztériumot és szabad alkotmányt követeljen. 
Ekkor kelet-közép-európai ésszel teljességgel felfoghatatlan dolog történt: VII. Frigyes király 
az első kérést azonnal teljesítette, menesztette  minisztereit, és napokon belül megalakítot-
ta a „márciusi minisztériumot”, melyben helyet kapott a felvonulást szervező  több polgár is. 
Az új demokratikus alkotmány, az úgynevezett „Júniusi Alkotmány” pedig a következő évben 
készült el. 

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig akkor azt írta Caroline Amalie özvegy királynénak, hogy 
„bármit teszünk, a tömeg általános uralma a küszöbön van, úgyhogy mindent meg kell ten-
nünk azért, hogy felvilágosítsuk, és felneveljük őket, hogy okos és kegyes urak legyenek”. 

Ezek után – láss csodát! – mindent megtettek ezért. Mindent, ami reálisan elképzelhető. S 
Dánia, amely a nevezett években ugyanolyan szegény mezőgazdasági ország volt, mint Ma-
gyarország, a XIX. század végén már rendkívül magas gazdasági szintről és fejlett demokrati-
kus állapotból tekinthetett abba az irányba, amerre a Kárpát-medence is található.  

A folyamat megvalósulásához milliárdnyi apró feladatot kellett a lehető legbölcsebben meg-
oldani, de a fejlődés egyik lényeges összetevője, hogy széleskörű, közös szellemi és lelki fej-
lődési folyamatot szerveztek. Az oktatási reformok, a szabadiskolák, a gazdasági intézkedé-
sek, és a már említett alkotmány mellett két nagy nemzeti ügynek volt kiemelkedő szerepe: 
a népfőiskolai mozgalomnak és az egyház megújulásának. Grundtvig mellett az utóbbihoz 
hozzájárult Søren Kirgegaard neves filozófus is, aki olyan keresetlenül ostorozta az egyházat, 
hogy az a XXI. századi Magyarországon is elképzelhetetlen lenne. A legélesebb kritikát tar-
talmazó újságjának kilenc száma 1855-ben jelent meg. Azt állította, hogy „amivel az egyhá-
zak foglalkoznak, annak semmi köze az evangéliumok kereszténységéhez”, bűntény azt állí-
tani, hogy „az Új Testamentum, vagy a hit egyáltalán fellelhető a népegyházban, amelynek 
papjai nem Isten országát, hanem leginkább saját jó megélhetésüket szolgálják”.5 Kirgegaard 
természetesen ellenállásba ütközött, de sokan elismerték, hogy van igazsága is, jelentős 
egyházi személyiségek belátták, hogy bizony seregnyi alkalmatlan pap, s „még több pogány, 
hitetlen, és ateista található a gyülekezetekben”.6 És az egyház megújulása is megkezdődött. 

A folyamat nem zajlott le konfliktusok nélkül, küzdelem folyt a gyermekek megkeresztelésé-
nek kérdése körül, sokan kiváltak az egyházból, és megalakították a maguk kicsiny, de igazi-
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nak tartott egyházát. Grundtvig mindvégig azért harcolt, hogy a hit és a szabadság a dán 
népegyházon belül érvényesüljön, ne azon kívül. „Igazat adott Kirgegaardnak abban, hogy 
nagyon sok szokás-keresztény, vallásgyalázó, és megélhetési pap van az egyházban. Ez ugye 
csak ’polgári berendezkedés’. Ezt kell szabaddá, és nyílttá tenni, hogy akár egy Kirgegaard is 
lehetne benne pap, anélkül, hogy olyan, akár külső, akár belső cselekedetre kényszerítenék 
a kereszténységet illetően, ami ellenkezne avval, ’amit hivatásának tart, és ami mozgatja’. 
Csak így fejlődhet egészségesen és szabadon a hitközösség, amely a kereszténység igazi lét-
eleme.”7 Kitartóan munkálkodott azon, hogy megszűnjön az egyház „kényszerberendezke-
dése”. S megint csak nehezen felfogható: megszűnt. 1868-ban elfogadták azt a törvényt, 
mely egy legkevesebb húsz háztartásból álló gyülekezetnek jogot adott arra, hogy saját pa-
pot alkalmazzon, aki ugyanúgy működhet, mint a hivatalos egyházkerületek papjai. 

A Grundtvig szellemét követő tipikus dán népfőiskolák nem adnak semmiféle képesítést, 
nem az oktatás a céljuk, hanem az önismeret, a közösségismeret, az általános és egyetemes 
világismeret fejlesztése. A tartalmas, közösségi és boldog emberi lét lehetőségeit gyakorol-
ják, a szó szoros értelmében „élik át”. Mindig több hetes és bentlakásos együttlétek formá-
jában, nem előadások hatására, hanem különböző művészi, szellemi és csoportélmények 
által. Értelmes közösségi embereket képeznek, mind a mai napig nagy sikerrel és ilyen egy-
szerűen. 

Tehát megismételve: nem szakembereket, nem is hívőket, nem szófogadó állampolgárokat, 
hanem „csak” szabad, kreatív, együttműködésre képes közösségi embereket képeznek. Ma-
gyarországon soha semmi ehhez hasonló tömegesen nem történt.  

Grundtvig alkotta a „folkelighed” fogalmat, mely azt jelenti, hogy „népegységi”, de a szó, 
teljes jelentése pontosan nem fordítható le. Személyes népszerűségét és szellemi befolyását 
növelte a képekben és metaforákban gazdag költészeti munkássága, skandináv mitológiai 
kutatásai, de legfőképpen az, hogy az egyik legjelentősebb dán zsoltáríró volt, énekei ma is 
elhangzanak az istentiszteleteken.  

Ma Magyarországon mindenféle hit gyenge, csökken a szabadság, és nincs semmiféle nép-
egység. 

Amit nem építenek, az nem épül 

A társadalmi együttműködés formáit, kényes egyensúlyait, a törvények tiszteletét, a közös-
ségi szolidaritást ki kell alakítani. Az nem pottyan az égből. Amit nem építenek, az nem épül! 
A jó működést tervezni kell, dolgozni rajta, nap, mint nap alkotni, és folyamatosan őrizni. 

Igenis az ember önző, faragatlan, elvtelen, igazodásra vagy lázadásra hajlamos, de nem ké-
pes a települési, a termelői és a nemzeti érdekek bonyolult szövevényének áttekintésére, 
még kevésbé a különböző érdekek folyamatos összeegyeztetgetésére. Az első konfliktusnál 
feladja az együttműködési szándékát, szembeszáll mindenkivel, aki nem ért vele egyet, ger-
jeszti az ellentéteket, kiéli magát a gyűlölködésben. Azt, hogy ezek az ellentét-görcsök nem 
vezetnek sehová, azt, hogy a konfliktusokat mindenkinek az engedményével, de végül is 
mindenkinek a hasznára meg kell oldani, azt, hogy ez csakis sok, nehéz és körülményes 
munkával lehetséges, de nincs más alternatíva, mint ezt a keserves utat végigjárni – ezt 
mindenkinek meg kell tanulnia. Senki nem úgy születik, hogy ilyen készségeket hoz magával.    

A dániai változások éveiben írta Kossuth Lajos a következőket:  
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"A demokratia csak értelmi fejlődés által válhatik a nemzeti fennmaradás önálló, hatalmas 
tényezőjévé; különben csak eszköz marad particuláris érdekek kezében saját romlására s 
mert ő a haza, a hazának romlására. E három nagy eszme, melyhez hazánk állami léte, biz-
tonsága, virágzása kötve van, egymást kölcsönösen feltételezi. Mindenik czél, mindenik esz-
köze a másiknak. A haza független csak a demokratia által lehet, a demokratia hatalmassá 
csak a közművelődés által válhatik, a közművelődés kellő mérvbeni felemelése csak a függet-
len hazában remélhető." 

Az elmúlt húsz évben be kellett látnunk, hogy a demokrácia valóban nem öncél, és bizony a 
partikuláris érdekek szolgálójává vált. Ahogyan Kossuth mondta, pontosan úgy történt, ezért 
most már hozzá kellene fogni a közművelődéshez. 

Kossuth intelmei sajnos nem hoztak olyan változást, mint Grundtvig szavai az ő otthonában. 
A demokráciát építő művelődésből Magyarországon kevés valósult meg. Eötvös és Trefort 
művelődéspolitikája következtében sok minden történt, de majd mindig csak tanítás és nem 
közös tanulás, a felnőtteket érintően is csak oktatás. A társadalmi gondolkodás érlelődésére 
módot adó közösségi folyamatok szinte kivétel nélkül ideológiai alapon jöttek létre, és – el-
lentétben a dán népfőiskolákkal – részét képezték valamilyen világnézeti egyoldalúságnak. 
Éppen nem elfogulatlanságra és a konfliktusok megoldására, nem a közös lét alkotó kiformá-
lására törekedtek, hanem inkább harcra. Osztályharcra, vagy a nemzeti erők és a „nemzeti-
etlen elemek” harcára, vagy a törzsökös nemesség és a felkapaszkodott újgazdagok harcára, 
ki tudja még hányféle klikk és irányzat gondolta, hogy ő, csakis ő gondolkodik helyesen, ezért 
győznie kell, kiszorítania a hatalomból mindenkit, aki ezt nem így látja. 

Csak akkor változik bármi is, ha akarjuk azt és cselekszünk érte. Magyarországon azonban ez 
sokkal kisebb mértékben fordul elő, mint amennyire éppen a nehéz, szabad helyzetünkben 
szükséges lenne. A mindennapi döntések nagy hányadában nem az eredményesség a szem-
pont, nem az okos emberek gyülekezetében megkereshető legjobb megoldás megtalálása a 
cél. Nem, hanem a másik fél legyőzése. A politikus fejében többnyire meg sem fordul, hogy a 
környezetével érdemben konzultálva a jó megoldás kidolgozásán fáradozzon. Szó nincs róla, 
mindenki erőpolitikát folytat, mást sem tesz, mint harcol, szervezkedik, a kapcsolatait építi, 
de nem a közös bölcsesség, hanem a klikk céljainak az érdekében. Megszerezni a hatalmat, 
az ellenségen fogást találni, a saját erőt pénzzel és szövetségesekkel növelni, a választókat 
pedig lehengerelni a kellő pillanatban! El kell őket vakítani, a másik oldal vad szidalmazásá-
val, valamint hangzatos, semmit nem jelentő mellébeszéléssel. (A Fidesz kiválóan ért ehhez, 
nem elvont, nem ideologikus, nagyon is konkrétan hangzó, mozgósító erejű és mégis az 
égadta világon semmit nem mondó plakátszövegeket képes kiagyalni, mert hát mit is kezd-
hetünk azzal, hogy „A jövő elkezdődött”, vagy „Legyen úgy, mint régen volt!”) 

Bármilyen nagy közhely, mégsem hiábavaló hangsúlyozni: az élet eleven folyamata nem jobb 
és nem baloldali, nem is szélsőjobb és nem is szélsőbal, hanem ezektől független, és mind-
egyiknél sokkal bonyolultabb. Olyan összetett rendszer, mely a teremtés nagy metafizikai 
szempontjainak, a globális természeti kérdéseknek, a helyi környezeti adottságoknak, a tár-
sadalom különböző érdekköreinek, valamint távlati céljainak együttes elemzését követeli. Ez 
nem azt jelenti, hogy egy fanatikus jobb, egy dogmatikus baloldali, vagy a dogmák felszámo-
lásával együtt sok mindent szellemtelenítő liberális megközelítésnek meg lehet találni vala-
miféle „közepén álló”, se íze, se bűze, rossz kompromisszumát. Nem kiegyensúlyozottságra 
kell törekedni politikai szempontok illesztgetésével, hiszen a kilúgozott és lejáratódott dog-
mák mögött az emberiség egészének a legfontosabb értékei állnak mind a konzervatív-
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nemzeti, mind a szocialista, mind a liberális oldalon. Olyan értékek, amelyeket kimondhatat-
lan bűn lenne relativizálni. A jog előtti egyenlőség, az elfogulatlan és semilyen külső hatalom 
által nem befolyásolható igazságszolgáltatás kérdésében semmiféle alkunak nincsen helye. 
Ahogyan a teremtés fő elveinek, életadományának, a természetnek – vallásos vagy nem val-
lásos módon való, de határozott – tiszteletében, az itteni táji - kulturális - emberi élet minő-
ségét szolgáló ügyek és személyiségek megbecsülésében sem lehet alku. 

Ebben az értelemben, értékelvűen, céltudatosan és elfogulatlanul senki nem foglalkozik az-
zal, hogy a társadalom egésze jól működjön, és eredményessé váljon. Mindig felülről, mindig 
messziről, mindig valamilyen külső szempont alapján, generációs trendek vagy ideológiai 
elvek, a trianoni vagy a holokauszt tragédia történelmi szűrőjén át, nyers párt- vagy klikk-
érdekek szerint avatkozunk be a valóságba, de a helyieket, a józanokat, a nem szélsőségesen 
harcolókat soha érdemben nem kérdezi meg senki, mert az olyan partikuláris, földhöz ra-
gadt, közönséges. 

Nem, ez így nem megy. Nem lehet megspórolni a munkát, nem lehet egyetlen eszmével, 
megváltó gondolattal vagy magát zseniálisnak beállító kormányfővel átvágni a történelem 
nagy gordiuszi csomóját. 

Mit hoz a nép? 

Olyan országot kell kialakítani, amelyről el lehet hinni, hogy a világon a legjobb. És nem 
azért, mert erőszakoltan és dagályosan belemagyarázzuk, hanem azért, mert az életnek egy-
fajta sajátos és a maga módján reálisan tökéletes megtestesülése. Ez túlzásnak hangzik, de 
nem az. Az amerikai polgár a lelke mélyén meg van arról győződve, hogy a szabadságnak és 
az alkotmányosságnak nincs sehol másutt nagyszerűbb ötvözete, mint az Egyesült Államok-
ban. Tehát az általa látott világon belül ez a lehetséges legjobb. Kezébe veszi az Egyesült 
Államok Alkotmányát, büszke rá és alkalmazza. De nincs másképpen ezzel az angol sem, aki 
a hagyományos királyi és felsőházi tekintélynek, a demokráciának és a szabadpiacnak az ösz-
szefüggő rendjét sehol a szigetország partjain túl nem tartja olyan tökéletesnek, mint ott-
hon. A francia étel, a francia bor, az egész világ által átvett francia mértékegységek és kultú-
ra birtokában arra felé is úgy vélik – kicsiny Napóleon szobrocskákra tekintgetve közben –, 
hogy nem nagyon lehet másutt igazán jól élni. S a „Deutschland, Deutschland über alles”-t 
ugyan nem nagyon hirdetik a világháború óta, de azért meg vannak győződve róla, hogy a 
német technika magas színvonala, az élet kiváló szervezettsége és a gazdaság ereje nem 
véletlenül adatott számukra, ők maguk közelítik a lehetséges tökéletességet. És igazuk is 
van, mindegyiküknek. Megkérdőjelezhetetlen nemzeti öntudatot kell létrehozni, amely nem 
zárja ki, sőt, természetesen feltételezi és tisztelettel fogadja mások hasonló egészséges ön-
teltségét. 

Minden más csak félmegoldás, ami a gazdaság és az intézményrendszer részterületein is 
beleragad a kompromisszumokba. 

 Az emberek sajátos módon formálják és javítják egymást. Kicsit hosszabb távolság megbe-
csülésében gyakorlatilag majdnem mindenki téved valamennyit, de akadnak, akik meglepő-
en sokat vagy keveset mondanak. Tehát nem csak hibázunk, hanem sokszor igen erősen el-
vétjük a becslésünket. De minél több ember távolságbecslésének számítják ki az átlagát, 
annál biztosabb, hogy az a tényleges távolsággal egészen pontosan egyező szám jön ki. Már 
22-25 fő is nagy valószínűséggel közösen eltalálja a távolságot, miközben egyénileg mindenki 
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téved. Magyarán: közösen sokkal többre mennénk, mint akár a legzseniálisabb ember irányí-
tásával. De közösen soha nem becsültünk meg semilyen se jelképes, se valóságos távolságot. 

Pedig másképp nem megy, a rendet nem lehet kitalálni, csak közös munkával kifejleszteni. A 
hazai értelmiségiek pedig különösen hajlanak arra, hogy maguk határozzanak meg minden 
mértéket. Feltehetően azért van ez így, mert mindig nyugatra figyeltünk, és azokat a mintá-
kat a tanult emberek értik, mások pedig nem. Ezért nem csak feljogosítva érzik magukat 
azok közvetítésére, hanem ezt kifejezetten a küldetésüknek tartják. Ám a nyugati kultúra 
által való gazdagodás nem járta át eléggé a köznapi viselkedést és együttműködés formáit. 

Nyugatot nem csak a magas kultúra egyes alkotásai tették fejlettebbé, nem is elvont társa-
dalomszervezési elvek, hanem a közösen kivívott együttélési szabályok, célok és képességek. 
Lehet, hogy a német polgár kevesebbet tud hazájának az irodalmáról, mint a magyar, de ott 
úgy dolgozzák ki a település iskolaszékének a szabályzatát, és az üzem működési rendjét is, 
hogy az tényleg jól szolgálja a kiegyensúlyozott tanulást és a közösségi életet, illetve a ter-
melést. De mi nem ezt vettük át, hanem ennek az egész kultúrának csak a részelemeit, ame-
lyek bármily rangosak, akkor is csak kiragadott részelemek. Ezért mindaz, amit átvettünk, 
mindig kicsit iskolaszagú maradt. Javította a kulturáltságot, de nem növelte a társadalmi 
integrációt, mert inkább választóvonalat képezett azok között, akik tudják, hogy miről van 
szó és azok között, akik nem. Ez így volt a deákos műveltséggel a késő középkorban, és a XX. 
században a modern irányzatokkal. Ám ennek is ma fizetjük meg az árát, mert most derül ki, 
hogy széles rétegek a gyakorlati élet szervezésére alig hat ez az ünnepiként létező kultúra. 

Hasonlatos a helyzetünk ahhoz, amit Heine másfél évszázada írt a németekről: 

Míg az angolok Indiát hódították, a franciák a Bastille-t rombolták s a kontinens majd min-
den fővárosára kitűzték háromszínű zászlójukat, a németek közt akadt egy Kant, aki megcá-
folta az istenérveket, egy Goethe, aki megírta az emberi sors költeményét, egy Mozart, aki 
kottára rótta a tavasz minden gyönyörűségét s a szerelem minden fájdalmát. Üres kézzel a 
német nép se jelentkeznék a világtörténelem ítélőszéke előtt. De amire hivatkozhatnék, csak 
egyes magános zsenik remekművei. Mit hoz a nép, igen, a nép maga a nemzetek nagy piacá-
ra? Milyen nagy eszmét, amelyre joggal lehetne büszke, mint a zsidók a Törvényre, mint az 
angolok a Magna Chartára, mint a franciák az Emberi jogok kinyilatkoztatására? A döbbene-
tes szolgalelkűséget, amellyel a minden zsarnoksággal cimboráló harminchat fejedelmet, a 
feudális kiváltságokat, a porosz drillt tűri s amellyel rácáfol a filozófusoknak Aristotalestől 
Voltaire-ig számtalanszor hangoztatott alaphitére: hogy „minden nép természetes ösztönnel 
törekszik a szabadságra és az egyenlőségre … ?” 

8
 

Igen, ez a kérdés, a magános zsenik és – hozzáteszem – a világszínvonalat messze meghala-
dóan művelt értelmiségiek egyéni nagysága mellett „mit hoz a nép?”  

A nagy művekért és az elvont elvekért való lelkesedés legfeljebb a lebegés fenntartásához 
elegendő, de fegyelmező és építő erejű azonosulást csak közösen és apránként lehet kidol-
gozni. Nem diktálni, nem tanítani, nem ügyeskedve belecsempészni a nép szívbe, hanem a 
szó szoros értelmében közösen fontolgatni, rajzolni, hímezni, énekelni, eljátszani. Ez lenne 
az igazi értelmiségi feladat, nem patetikus elvek és szólamok puffogtatása, hanem a jelensé-
geknek, a műveknek, a dolgoknak és a nemzeti jellemnek a mélyére hatolás, a jó folyamatok 
a kitapintása és ennek kibontakoztatásával a közös öröm életre segítése. 

A nemzet olyan, mint egy élő organizmus, szervesen fejlődik, hatások járják át, kivet magá-
ból jelenségeket, másokban örömét leli. Az összetartozás megteremtését, a jó közös állapot 
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elérését és folyamatos őrzését nem lehet propaganda szakemberek által kitalált jelszavak-
kal, zászlóerdők felvonultatásával, csak művészi alkotásokkal letudni. Ezt roppant érzékeny-
séggel teremteni és ápolni kell, mert bizalomra épül és azt egy pillanat alatt el lehet veszíte-
ni.     

Semmiképpen nem lett volna szabad ilyen összetett és kényes folyamatba belerondítani az 
alaptörvény asztalával, vagy a se stílusában, se tartalmában senkivel nem egyeztetett nem-
zeti együttműködési nyilatkozattal, vagy hiteltelen festménysorozat rendelésével. 

Hogyan lehet a magunk arculatának megfelelő jó rendet keresni és érvényesülni engedni? 
Kivétel nélkül minden mesterség felteheti magának a kérdést, hogy mi az, amit hitelesen, 
jobban, a közös öröm érdekében tenni tud, ami nem elidegenedett kényszer, bürokratikus 
fontoskodás, nem csak a több pénz beszedésért folytatott látszat, hanem előrevivő, megél-
hetést segítő, közérzetet javító, hasznos tudást növelő és közösséget erősítő program. 

Nádas Péter azt írja már idézett cikkében, hogy „Maga a demokratikus átalakulás úgy zajlott 
le, hogy a demokrácia felfogása nem vált nyilvános diskurzusok tárgyává.” Azzá kell tenni, ez 
az egyetlen lehetőség. Csakis sokrétű és végtelen folyam szolgálhatja az előrelépést, az 
élesztője, lelke, szellemi összetartó ereje, információs központja lehet azonban a tanulókö-
rök hálózata. 

A skandináv tanulóköri mozgalom mibenlétét az elterjedésüket szorgalmazó Szigeti Gábor 
szerkesztésében, és Nagy Júlia kiadói gondozásában megjelent kötetek jól leírják. 

Mi a tanulókör? 

Carina Kindström meghatározása szerint a tanulókör: 

  Szabad és önkéntes tanulás az emberiség, a társadalom, a munka világa, a természet és a 
kultúra adottságainak és lehetőségeinek terén – szűkebb környezetünkben. 

  Megmutatja a valamit közösen alkotás erejét, hatalmát és örömét. 

  Másokkal együttműködve képessé tesz új ismeretek befogadására és az adott körülmé-
nyek alapos megvizsgálására, hogy a résztvevők saját társadalmat építhessenek.  

A tanulókör emberek egy kisebb csoportja (rendesen 7-12 fő közt), akik egy bizonyos ideig 
rendszeresen találkoznak, és végigviszik a tervbe vett tanulást egy elfogadott vezető irányí-
tása mellett. Elmondhatjuk, hogy a tanulóköri munka egy élénk, aktív folyamat, ami a tudást 
cselekvéshez és társadalmi változáshoz, fejlődéshez és kreativitáshoz köti. 

A tanulókör munkája a résztvevők egyenlőségének az elvén alapul, a résztvevők tapasztala-
taiból és ismereteiből kell kiinduljon. 9 

A magyar mozgalom szervezetének magva a javasolt módszertant és az elveket kidolgozó, 
ösztönzést, segítséget és szakembereket ajánló országos iroda lehet, melynek koordinatív 
szerepe mellett a tanulókörök minden tekintetben önkéntesek és szabadok.  

Milyen tartalmat közvetítsen? 

Ha a tartalmat bármilyen szempontból megkötnénk, rögvest szembekerülnénk a tanulókör 
alapvető elveivel. Nem az a cél, hogy bármilyen nagyszerű szellem nézeteit közvetítse bárki. 
Természetesen a tanulást szolgálja, ha megismerkedünk Jászi Oszkár, Németh László vagy 
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Karl Popper gondolataival, de a bölcs okuláson túl nem kell a legnagyobbakat sem mester-
nek tekinteni, mert nem ismerhették az elszürkülésnek és az akarat-elgyengítésének azt a 
nyomasztó hat évtizedét, amely mögöttünk van, ahogyan azt a helyzetet sem, amelyben 
akár az élelemnél is fontosabbá vált az agyhígító kereskedelmi televíziók bámulása. A tarta-
lom irányát annak a felismerésnek kell meghatározni, hogy senki nem birtokolja a bölcsek 
követ, senki nem ismeri a nagy megoldás receptjét. 

Nem elég kinyilvánítani olyan szép eszméket, mint például azt, hogy „Az emberek ne csak 
magukkal törődjenek!”, „A politikusok ne hazudjanak, ne lopjanak és vegyék komolyan a 
feladatukat!” – azt is ki kellene dolgozni, hogy ez hogyan érhető el és ezért ki mit tesz. Vá-
gyaktól és felszínes – nem vérré vált – erkölcsi óhajtásoktól nem változik a világ. Tehát nem 
az a fontos, hogy akár nagy történelmi személyiségeknek, akár a résztvevő mai embereknek 
kinyilvánított szentenciáit elfogadják a körök tagjai, hanem az, hogy ott született közös vé-
lemények formálódjanak ki, és ahogyan a rövid svéd idézet jól meghatározta: átéljék a közö-
sen alkotás erejét, hatalmát és örömét. 

Mi a tanulókörök célja? 

Sok kis megoldást találni, amely az ország gazdasági, szellemi és demográfiai romlásának 
megállítását és fejlődéssé változtatását szolgálja. 

Ennek fontos eszköze, hogy leleplezzük a kiüresedett közhelyeket, a sablonokat és lehetőleg 
kifejező, tiszta fogalmakkal próbáljuk leírni a világot is, önmagunkat is, a nemzetet is. Meg 
kellene tanulni a dogmákat felbontani és olyan árnyalt képet alkotni helyettük, amely meg-
alapozza a cselekvést. 

A dogmák egyetemes jelentőséget nem hordozó, szokványos szabály-sablonok, amelyekre, 
mint a kaptafákra rá lehet húzni a konkrét eseteket, holott ennek éppen az ellenkezőjére 
lenne szükség, nem élettelen és merev szabályokra, hanem a természeti, az esztétikai, a 
közösségi minőség átélésére és ez által a lelki-szellemi feltöltődésre, valamint a konkrét ese-
tek egyedi, aprólékos elemzésére. A dogmatikus gondolkodás valahol középúton fanatizál, 
nem az egekben és nem is itt a földön, hanem a kettő között, az elvek szintjén. Ezért a legjó-
zanabb formájának is van valami rokonsága a fasizmussal, mert nem fogja fel sem a maga-
sabb rendű általános és abszolút elveket, sem az egyedi különlegességét és relativitását. 
Talán ez a legfontosabb, hogy mi az abszolút, fontos egyetemes, magyar, szakmai és táji ér-
ték, és mi az, ami viszonylagos, eszköz jellegű, amelyet folyamatosan alakítani kell azért, 
hogy az egyedit a maga páratlan létében elvezesse az abszolút minőségéhez. Nem az eszkö-
zökben kell hinni, nem a pártban, nem a hivatalban, nem az eljárási szabályokban, nem a 
vezérben, és különösen nem szabad ezeknek alárendelni a maga sajátosságaiban különleges 
– és végül is a nem megfogható abszolút értéket is hordozó – egyedit.     

Nem az a baj, hogy nem vagyunk elég okosak, hanem éppen az, hogy külön-külön mindenki 
nagyon okos, mindenki nagyon jól tudja, hogy mi a baj, csak éppen együtt nem megyünk 
semmire a sokféle egyéni okossággal. 

1946 júliusában a parasztság művelődése ügyében írott kiáltványában Illyés Gyula kiválóan 
megfogalmazta a mai gondokat és a feladatot is: „Tudjuk, sokan eltévedtek az új szavak közt, 
s nem látják helyüket a népben. Nem szavakkal akarjuk érzékeltetni, mi a demokrácia. Azt 
kérjük, próbáljátok a gyakorlatban, alkalom kínálkozik rá. Támogassátok a tanulni vágyókat. 
Helyet kínálunk a szervezésben, a tanításban. A világ s a jövendő csak az előtt folyik össze, 
akinek nincs biztos öntudata...” 
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Azóta a világ még sokkal többek előtt összefolyik, igen, sokan eltévedtek a szavak – és te-
gyük hozzá – a show-műsorok, a reklámok, a szenzációhajhászó hírözön, a politikai kam-
pánybeszédek sűrűjében. Ezért nem szavakkal kell érzékeltetni, hogy mi a demokrácia, ha-
nem éppen fordítva, demokratikus közös gyakorlatban megtalálni az együttes boldogulást 
építő pontos szavakat. Ezt csak közösen lehet, minél aprólékosabb munkálkodással. 

A nemzeti demokrácia kis körei 

Természetesen egyáltalán nem az a fontos, hogy a folyamatot szervező műhelyeket tanuló-
köröknek hívják, civil akadémiáknak, szolidaritás-iskolának, más egyébnek, vagy mindegyiket 
másnak., hanem az, hogy létezzenek, előre haladva erősítsék egymást és rákényszerítsék a 
politikát a közös szándékok szolgálatára. 

A képtelenséggel határos az a nemzetteremtés, ami a feladatunk, de csak akkor születtek 
nagy dolgok, ha a bátrak felül tudtak kerekedni a körülményeken. Más lehetőségünk nincs. 
Nem szabad visszatérni az elmúlt két évtized jellegtelenségéhez, és ezt a konzervatív új ren-
diséget sem folytathatjuk, ahogyan valamiféle elvtelen középutat sem választhatunk. 

S nem elég sopánkodni azon, hogy a Jobbik erősödik, valamit tenni is kellene azért, hogy ne 
többen, hanem egyre kevesebben lássák a szélsőségekben a jövő zálogát.  

A formális, csak a keretekre figyelő demokrácia-szervezés, valamint a felülről vezérelt, szó-
lamokat hirdető nemzeti politika helyett el kell kezdeni közösen a valóságos adottságainkra 
alapozott nemzeti demokrácia építését.    

Budapest, 2012. január 22. 

     

                                                                                                       Földiák András    
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